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ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2020 byl pro naši Nadaci mimořádný. Díky tak štěd-

rému daru manželů Dvořákových jsme začali pracovat 

s úžasnou vizí, že v příštích 20 letech umožníme 40 na-

dějným českým chemikům vycestovat na roční stáže na 

prestižní světové univerzity a  pomůžeme založit až 20 

nezávislých výzkumných skupin na českých vědeckých 

pracovištích. To odpovídá přibližně jedné třetině všech 

skupin, které se dnes v ČR organickou chemií zabývají.

„Věříme, že tato cílená a dlouhodobá podpora význam-

ně ovlivní českou chemii a posune ji směrem k celosvě-

tové špičce, třeba až k další Nobelově ceně,“ řekla při 

oznámení mimořádného daru zakladatelka Nadace Ex-

perientia Hana Dvořáková. Celý tým Nadace Experientia 

se pro tento sen snaží udělat maximum. Nejen že jsme 

v roce 2020 udělili již čtrnácté a patnácté roční stipendi-

um na zahraniční stáž a druhý start-up grant pro založe-

ní výzkumné skupiny v ČR, ale také jsme nově podpo-

řili Cenu Rudolfa Lukeše pro excelentní vědce v oboru  

organické chemie. 

Zároveň jsme v roce 2020 vytvořili nový program, kte-

rým od roku 2021 podpoříme mladší chemické talenty 

na středních školách. (Mimochodem, již letos jsme vě-

novali úspěšným řešitelům chemické olympiády nové 

laboratorní pláště).

V lednu 2020 prolétla českými i slovenskými médii krásná zpráva: „Zcela 

ojedinělou částku v historii české filantropie – 200 milionů korun českých – 

se rozhodli vložit soukromí dárci manželé Hana a Dalimil Dvořákovi do jimi 

založené Nadace Experientia, která podporuje mladé vědecké talenty.“ 
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Reagovali jsme přirozeně i na aktuální situaci kolem epi-

demie COVID-19. Mimořádným darem jsme podpořili 

dvě česká pracoviště, která se ve svém výzkumu začala 

již v březnu obětavě a nezištně věnovat boji proti koro-

naviru. Také jsme prodloužili stáž našim stipendistům 

z roku 2019, kteří v USA kvůli epidemii nemohli několik 

měsíců plnohodnotně pracovat v laboratoři.

Manželé Dvořákovi se v roce 2020 rozhodli k jednomu 

z nejvýznamnějších filantropických počinů, které tato 

země ve své historii zažila. A byla to právě epidemie ko-

ronaviru, která společnosti v plné síle ukázala, jak důle-

žitou roli hraje v současném světě věda a jak prozřetelné 

je výzkum podporovat. 

Za tým Nadace Experientia 

Anna Batistová, ředitelka

Z celého srdce děkujeme všem 

našim partnerům a dárcům. Budeme 

rádi, pokud se k podpoře vědy skrze 

Nadaci Experientia připojíte i Vy.
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NADACE EXPERIENTIA

8 let pomáháme českým vědcům plnit  

jejich vědecké sny

15 mladých vědkyň a vědců díky nám nastartovalo 

svoji kariéru na prestižní zahraniční univerzitě

2 start-up granty byly uděleny dvěma mladým 

vědcům, kteří díky nim mohli založit nezávislé 

výzkumné skupiny na českých pracovištích

26 milionů korun jsme už vyčlenili na  

podporu mladých chemiků

2 mimořádné granty jsme udělili na boj  

českých vědců s koronavirem

8 26M

15 2

2
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O NADACI EXPERIENTIA

Podporujeme nadějné mladé vědkyně a vědce z oboru 

organické, bioorganické a medicinální chemie na roč-

ních zahraničních stážích na prestižních univerzitách 

a motivujeme je k návratu do ČR díky start-up grantům 

pro založení vlastní výzkumné skupiny na některém 

z českých pracovišť. Věříme, že tato cílená a dlouhodo-

bá podpora významně ovlivní českou chemii a posune ji 

směrem k celosvětové špičce.

Nadaci Experientia založili v roce 2012 manželé Hana 

a Dalimil Dvořákovi. Významní čeští chemici vkládají do 

Nadace na podporu vědeckých talentů vlastní finanční 

prostředky z podílu Hany Dvořákové na licenčních po-

platcích za antivirové látky vyvinuté profesorem Anto-

nínem Holým na ÚOCHB AV ČR. Více o Nadaci najdete 

v sekci Základní údaje v poslední části této výroční zprá-

vy či na webu www.experientia.cz

http://www.experientia.cz
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BUDOUCNOST ČESKÉ CHEMIE S NADACÍ EXPERIENTIA
V LETECH 2020–2040:

věnujeme do české vědy 200 milionů Kč

podpoříme až 40 mladých vědkyň a vědců na ročních 

zahraničních stážích na prestižních univerzitách

umožníme vznik až 20 nových výzkumných skupin na 

českých pracovištích

budeme podporovat mladší chemické talenty 

budeme oceňovat významné české chemiky
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VĚDCŮM
JAK POMÁHÁME

PLNIT JEJICH VĚDECKÉ SNY
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Prestižní vědecká pracoviště jako Columbia University 

v New Yorku, MIT v Bostonu, Scripps Research Institute 

v San Diegu či Stanford v Kalifornii. Právě tam a na řadu 

dalších míst vycestovali naše stipendistky a stipendisté 

na své zahraniční stáže. Do soutěže Nadace Experientia 

o roční stipendium se mohou přihlásit mladí chemici, 

kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. studium, 

a zároveň nejsou starší 35 let. „Výběr univerzity i školitele 

je čistě na mladých vědcích a vědkyních. Jsme ovšem rádi, 

když míří co nejvýš,“ prozradila zakladatelka Nadace Expe-

rientia Hana Dvořáková. V samotné soutěži pak rozhoduje 

kvalita projektů, kterou hodnotí nezávislí odborní experti. 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

15

15 ročních zahraničních stáží pro 

mladé vědkyně a vědce

15M

15+ milionů Kč rozděleno ve 

stipendiích

27

27 publikací v prestižních 

odborných časopisech vydaných 

s podporou Nadace Experientia

50

50+ vědeckých konferencí s účastí 

našich stipendistů a stipendistek

4

4 výzkumné skupiny už založili 

naši bývalí stipendisté v ČR i ve 

světě
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SEZNAMTE SE SE STIPENDISTY ROKU 2020

Lenka Štacková
University of Zurich

„Budu se věnovat vývoji nových materiálů, které by díky vodivostním 

a magnetickým vlastnostem mohly nalézt uplatnění například v elektronice 

budoucnosti,“ popisuje svůj výzkumný projekt Lenka Štacková z Masaryko-

vy univerzity. Díky stipendiu Nadace Experientia ve výši 1 260 000 Kč stráví 

rok na University of Zurich ve skupině prof. Juríčka.

Ondřej Kováč
Innsbruck University

„Budu syntetizovat nové antibiotikum Kibdelomycin. To má jiný mechani-

smus účinku než dosud známá antibiotika, a mohlo by tak být účinné i na 

rezistentní kmeny bakterií,“ vysvětluje Ondřej Kováč z Univerzity Palackého 

v Olomouci podstatu svého výzkumného projektu. Tomu se bude věnovat 

na Innsbruck University u prof. Magauera na roční stáži podpořené stipendi-

em Nadace Experientia ve výši 950 000 Kč.

14
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Správní rada Nadace Experientia v roce 2020 rozhodla 

o udělení dvou stipendií na zahraniční stáže pro Lenku 

Štackovou a Ondřeje Kováče v  celkové výši 2 210 000 

Kč. Nadace Experientia v roce 2020 vyplatila na již pro-

bíhající zahraniční stáže stipendistů z roku 2019 Evy 

Bednářové (Columbia University v New Yorku) a Rafaela 

Navrátila (Scripps Research Institute v San Diegu) a na 

zahájenou stáž stipendisty z roku 2020 Ondřeje Kováče 

(Innsbruck University) celkem 2 205 750 Kč.
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Díky start-up grantům motivujeme špičkové mladé věd-

ce a vědkyně, aby se po zahraniční stáži vrátili do ČR 

a  založili nezávislou výzkumnou skupinu na některém 

z  českých pracovišť. O tříletý startovací grant Nadace 

Experientia ve výši 2 miliony korun ročně mohou žádat 

chemici, kteří mají maximálně 5 let od ukončení Ph. D. 

studia. V soutěži, kterou hodnotí mezinárodní recenzen-

ti, se hodnotí kvalita projektu, ale i jeho ambicióznost 

a high-risk-high-gain charakter. Nadace Experientia už 

podpořila vznik dvou výzkumných skupin. První z nich, 

skupina Ondřeje Baszczyňského, funguje od roku 2019 

na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a věnuje se výzku-

mu cíleného doručení léčiv. Druhá, výzkumná skupina 

Petra Kovaříčka, vznikne v lednu 2021 na VŠCHT a bude 

se zabývat heterogenní katalýzou na površích. „Věříme, 

že se na tyto výzkumné skupiny budou nabalovat další 

mladí vědci a další úspěchy české vědy,” říká zakladatel-

ka Nadace Experientia Hana Dvořáková.

START-UP GRANTY

2

2 výzkumné skupiny

2M

2 miliony Kč jako roční podpora 

jednoho start-up grantu

2

2 česká pracoviště – 

Přírodovědecká fakulta UK  

v Praze a VŠCHT Praha

3

3 roky délka podpory každého 

start-up grantu

6

6+ vědkyň a vědců zapojených do 

práce výzkumných skupin
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SEZNAMTE SE S DRŽITELEM  
START-UP GRANTU ZA ROK 2020

Petr Kovaříček
VŠCHT Praha

„Tématem výzkumu naší skupiny bude nový, univerzální přístup ke katalýze. 

Chtěli bychom vytvořit jakousi knihovnu molekul, která by dokázala rychle 

najít vhodný katalyzátor pro danou reakci,” popisuje svůj inovativní výzkum-

ný projekt Petr Kovaříček, který získává start-up grant za rok 2020. Svoji vý-

zkumnou skupinu podpořenou Nadací Experientia po tři roky částkou 2 mili-

ony Kč ročně založí na VŠCHT v Praze v lednu 2021.

Správní rada Nadace Experientia v roce 2020 rozhodla 

o udělení jednoho start-up grantu na založení výzkum-

né skupiny pro Petra Kovaříčka v celkové výši 6 000 

000 Kč. Nadace Experientia v roce 2020 vyplatila na již 

probíhající druhý rok start-up grantu z roku 2018 Ond-

řeje Baszczyňského (Přírodovědecká fakulta UK v Praze) 

a na nadcházející první rok start-up grantu z roku 2020 

Petra Kovaříčka celkem 4 000 000 Kč.
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Zviditelnění nejlepších vědeckých osobností a jejich 

úspěchů a tím i zvýšení motivace vědecké obce k dosa-

hování excelence. Takové je hlavní poslání Ceny Rudolfa 

Lukeše, kterou elitním vědcům a vědkyním z oboru orga-

nické, bioorganické a medicinální chemie uděluje na zá-

kladě hodnocení nezávislé mezinárodní komise Odborná 

skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie 

České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Ex-

perientia za vynikající soubor původních prací z  oboru 

publikovaných v posledních 5 letech v  prestižních me-

zinárodních časopisech. Nadace Experientia podporuje 

Cenu Rudolfa Lukeše od roku 2020, a to osobní prémií 

pro laureáty ve výši 100 000 Kč. „Podpora elitních vědců 

z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie je 

zcela v souladu s posláním Nadace,” vysvětlují zaklada-

telé Nadace Experientia manželé Dvořákovi.

CENA RUDOLFA LUKEŠE

100k

100 000 Kč činí osobní prémie pro 

laureáty od Nadace Experientia

2020

Od roku 2020 na Ceně Rudolfa 

Lukeše spolupracuje Nadace 

Experientia

5

Zájemci předkládají seznam 

nejvýznamnějších publikací za 

posledních 5 let

RUDOLF LUKEŠ (1897–1960)

Je považován za zakladatele syntetické organické chemie u nás. Věnoval se studiu 

reakce Grignardových činidel s laktamy a cyklickými imidy, vedoucí ke ketokyselinám 

a k heterocyklickým enaminům. Chemie heterocyklickyckých sloučenin, zejména py-

ridinu, furanu a elektrochemické studie byly dalším polem jeho zájmu. Po osvobození 

byl v roce 1946 jmenován mezi prvními profesorem organické chemie.
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SEZNAMTE SE S LAUREÁTEM CENY  
RUDOLFA LUKEŠE PRO ROK 2020

doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR

Laureátem Ceny Rudolfa Lukeše pro rok 2020 se stal doc. Ing. Pavel Jelí-

nek, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV ČR, který zkoumá chemické vlastnosti 

molekulárních struktur na površích pevných látek. Mezinárodní odbornou 

komisi zaujaly Pavlem Jelínkem vyvíjené techniky rastrovací mikroskopie, 

která v současné době umožňuje zobrazení chemické struktury planárních 

molekul na površích pevných látek s nebývalým prostorovým rozlišením. 

„Chemie na površích pevných látek nám navíc umožňuje vytvářet sloučeni-

ny, které není možné připravit v roztocích tradičními postupy,” říká oceněný 

vědec Pavel Jelínek.

Správní rada Nadace Experientia v roce 2020 rozhodla o 

udělení osobní prémie laureátovi Ceny Rudolfa Lukeše 

Pavlu Jelínkovi ve výši 100 000 Kč. Tuto částku také Na-

dace Experientia v roce 2020 laureátovi rovněž vyplatila.

22
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Nadace Experientia věnovala českým vědcům jeden 

milion korun na boj s koronavirem. Peníze byly rovným 

dílem rozděleny mezi dvě česká pracoviště, která hned 

v prvních týdnech od propuknutí epidemie obětavě a do 

té doby bez adekvátní finanční podpory vyvíjely nové 

metody pro testování na SARS-CoV-2 (Ústav moleku-

lární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci) a řešily související mezioborové 

otázky (Think Tank IDEA při CERGE-EI v rámci výzkumné 

agendy ‚IDEA anti COVID-19‘). 

„Od počátku jsme cítili občanskou povinnost přispět na 

boj s koronavirem. Poté, co jsme si upřesnili, kde bude 

naše podpora nejpotřebnější, jsme ji urychleně poslali,” 

vysvětlují manželé Dvořákovi, zakladatelé Nadace Expe-

rientia. Nadace navíc nabídla svým stipendistům z roku 

2019 Evě Bednářové (Columbia University v New Yorku) 

a  Rafaeli Navrátilovi (Scripps Research Institute v San 

Diegu), že jim prodlouží jejich zahraniční stáže o měsíce, 

kdy nemohli kvůli epidemii COVID-19 plnohodnotně bá-

dat v laboratoři.

MIMOŘÁDNÉ GRANTY V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID-19

1M
1 000 000 Kč byl celkový dar Nadace Experientia českým 

vědcům na boj s koronavirem

2
2 česká pracoviště dostala mimořádný grant 

ÚMTM Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Think Tank 

IDEA při CERGE-EI v rámci výzkumné agendy ‘IDEA anti COVID-19‘

3
O 3 měsíce prodloužila Nadace Experientia stáž stipendistky z roku 2019 

Evy Bednářové na Columbia University v New Yorku jako kompenzaci za 

dobu, kdy nemohla plnohodnotně bádat v laboratoři

10
O 10 týdnů prodloužila Nadace Experientia stáž stipendisty z roku 2019  

Rafaela Navrátila na Scripps Research Institute v San Diegu jako 

kompenzaci za dobu, kdy nemohl plnohodnotně bádat v laboratoři
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Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Tým doc. Mariána Hajdúcha se hned od vypuknutí epidemie věnoval vývoji 

a optimalizaci diagnostických metod spojených s přípravou vzorků na testo-

vání na onemocnění COVID-19 a dále pochopení molekulární podstaty rezis-

tence mladších jedinců na infekci koronavirem. „Pochopení tohoto fenoménu 

nám umožní identifikovat rizikové jedince v populaci a případně využít těchto 

znalostí pro cílenou farmakologickou intervenci, která zvýší odolnost seniorů 

vůči tomuto infekčnímu onemocnění,” vysvětluje doc. Hajdúch.

Think Tank IDEA při CERGE-EI v rámci výzkumné agendy 
‘IDEA anti COVID-19‘

Think Tank IDEA se zabýval otázkami, jakými jsou zvýšení efektivity/optimali-

zace testování populace ve vazbě na technologické postupy testování či před-

vídání vývoje epidemie ve vztahu k optimálnímu časování vládních restrikcí 

a ekonomické a sociální pomoci, včetně dopadů na chod školství a vzdělá-

vání. „Vytvoření kvalitního know-how k efektivnějšímu řešení řady problémů 

spojených s epidemií vyžaduje propojování poznatků přírodních věd na straně 

jedné a matematiky, statistiky, ekonometrie, ekonomie a behaviorálních věd 

na straně druhé,” popisuje doc. Münich, vedoucí skupiny IDEA při CERGE-EI.

26

SEZNAMTE SE S DRŽITELI MIMOŘÁDNÝCH  
GRANTŮ NADACE EXPERIENTIA
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Správní rada Nadace Experientia rozhodla v roce 2020 

o udělení dvou mimořádných grantů pro Ústav moleku-

lární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci a pro Think Tank IDEA při CERGE-

-EI v rámci výzkumné agendy ‚IDEA anti COVID-19‘ v cel-

kové výši 1 000 000 Kč. Tuto částku také Nadace v roce 

2020 oběma institucím vyplatila.

Dále správní rada Nadace Experientia rozhodla o pro-

dloužení zahraničních stáží stipendistů z roku 2019 Evy 

Bednářové (Columbia University v New Yorku) a Rafa-

ela Navrátila (Scripps Research Institute v San Diegu), 

kteří kvůli epidemii COVID-19 nemohli několik měsíců 

plnohodnotně bádat v laboratoři. Správní rada Nadace 

Experientia tak v roce 2020 rozhodla o navýšení jejich 

stipendií v celkové výši 555 000 Kč.
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PŘEHLED NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

V roce 2020 jsme rozhodli  

o udělení nadačních  

příspěvků v celkové výši   

9 770 500 Kč

V roce 2020 jsme  

vyplatili nadační  

příspěvky v celkové výši   

7 311 250 Kč
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DÁRCI A PARTNEŘI

Hlavní dárkyně Hana Dvořáková darovala v roce 2020 Na-

daci Experientia tři dary v celkové výši 118 000 000 Kč, 

z toho 10 000 000 Kč darovaných na začátku roku 2020 na 

provoz Nadace v roce 2020, 10 000 000 Kč darovaných na 

konci roku 2020 na provoz Nadace na rok 2021 a 98 000 

000 Kč do fondu ostatního jmění, které budou investová-

ny za účelem zhodnocení a v následujících letech budou 

včetně úroků použity v souladu s účelem Nadace. Dary 

od ostatních dárců vybraných přes platformu darujme.

cz či prostřednictvím darovací smlouvy v roce 2020 činily 

celkem 102 810 Kč.

Děkujeme našim dárcům, díky kterým můžeme podporovat nadějné mladé 

vědkyně a vědce a posouvat tak českou chemii směrem k celosvětové špičce.

DĚKUJEME NAŠIM DÁRCŮM

Hana Dvořáková

Emun Partners a. s.

Tomáš Weczerek

Martin Nováček 

Petr Honců

Jiří Macháček

Stanislav Neruda

Kateřina Zázvorková

Jan Ján

Děkujeme i všem dárcům a příznivcům, kteří nás podporují svým časem, znalostmi a know-how.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADACI

Nadace Experientia 

Sídlo: Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6 

IČO: 08753598 

Právní forma: Nadace 

Spisová značka: N 1767/MSPH Městský soud v Praze

Dne 6. prosince 2019 byla do obchodního rejstříku za-

psána Nadace Experientia 2020, jejímž účelem je dle Na-

dační listiny z 14. listopadu 2019 podpora rozvoje vědy, 

výzkumu a vzdělávání v oborech organické chemie, bio-

organické chemie, medicinální chemie a v dalších pří-

buzných oborech. Jednalo se o nástupnickou Nadaci za-

nikající Nadace Experientia, IČO: 24259560, která měla 

stejné sídlo i stejný účel.

Dne 1. června 2020 došlo k fúzi nástupnické Nadace Ex-

perientia 2020 se zanikající Nadací Experientia. Nadace 

Experientia 2020 byla z rejstříku vymazána a zároveň 

byla zapsána pod novým, sloučeným názvem Nadace 

Experientia.

Na fundaci Nadace Experientia 2020, IČO: 08753598, 

se sídlem Flemingovo náměstí 542/2, Dejvice, 160 00 

Praha 6, zapsané v nadačním rejstříku vedeném u Měst-

ského soudu v Praze pod spisovou značkou N 1767, ja-

kožto nástupnickou fundaci, přešlo v důsledku smlouvy 

o sloučení jmění zanikající fundace Nadace Experientia, 

IČO: 24259560, se sídlem Flemingovo náměstí 542/2, 

Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v nadačním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou N 926.

Nadační kapitál Nadace Experientia činil ke dni 31. prosin-

ce 2020 2 000 000,-Kč (slovy dva miliony korun českých).
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RNDr. Irena Stará, CSc.

předsedkyně

Ing. Hana Dvořáková, CSc.

TÝM NADACE EXPERIENTIA

RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D. doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D. 

(od října 2020)

SPRÁVNÍ RADA

prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc., 

předseda

Ing. František Dostálek prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D

DOZORČÍ RADA
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RNDr. Petr Zapletal, MBA

předseda

Mgr. Martin Burda, MBA Ing. Jiří Müller

(do října 2020)

Ing. David Borges

(od listopadu 2020)

INVESTIČNÍ VÝBOR

PhDr. Anna Batistová

výkonná ředitelka

Alexandra Václavíková

finanční konzultantka 

(od července 2020)

Alena Habartová

administrativní pracovnice 

(od července 2020)

Pavla Hubálková

popularizátorka vědy 

(do června 2020)

Milan Batista

poskytovatel IT služeb 

a grafiky
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  

A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020
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